
 
 

 
درجة( ٢٠السؤال األول: اختيار من متعدد:              )  

 
 ٣ ٢ ١  السؤال

 . وشرطه :التوكل عبادة قلبية -١
 

تعلق القلب 
 وحده

تعلق القلب مع  التعلق باألسباب
 العمل

 كان مبدأ الشرك والغلو في قوم:-٢
 

نوح عليه 
 السالم 

ى عليه موس
 السالم

عيسى عليه 
 السالم

 من صور الغلو في الصالحين :-٣
 

 الدعاء لهم  االستغاثة بهم الترحم عليهم

 المشروع يتمثل في :التبرك  -٤
 

شرب ماء 
 زمزم

بالحجر التبرك  التمسح بالقبور
 األسود

بأن هللا التمادي في الذنب دون توبة واالغترار  -٥
 غفور رحيم . يسمي:

الرجاء 
 المحمود

 الرجاء الكاذب  الرجاء الشركي

 جزاء المنفقين في سبيل هللا المخلصين: -٦
 

)فال يربوا عند 
 هللا(

)فأولئك هم 
 المضعفون(

)وهللا يقبض و 
 يبسط(

 مخلصين  مشركين يفرحون حال المشركين في الضراء: -٧

 أول وصايا لقمان البنه : -٨
 

)وال تصعر خدك  )ال تشرك باهلل( (أقم الصالة) 
 لناس(

قال تعالى : )وال يغرنكم باهلل الغرور(.يقصد بالغرور -٩
: 

 الشيطان رفيق السوء الدنيا 

القيامة ،تظهر فيه خسارة الكافر و نقصه يوم  -١٠
 ولذلك سمي يوم:

 الساعة التغابن الجمع

دعا له النبي  –صحابي جليل رضي هللا عنه  -١١ 
 صلى هللا عليه وسلم بالحكمة مرتين :

عبد هللا بن 
 عباس

موسى  أبو
 األشعري

أبو ثعلبة 
 الخشني

ؤمنين في شبه النبي صلى هللا عليه وسلم الم-١٢
 و تراحمهم : توادهم

 الجسد  الريحانة النهر 

من أهل الجنة (. اتصفت هذه  امرأةأال أريك ) -١٣
 المرأة بخلق عظيم أدخلها الجنة هو:

 األمانة  الحياء الصدق

 المساوي للوصل الواصل إذا قطعت المكافئ الواصل الحقيقي للرحم هو :-١٤

 مبدأ مفسدات األخوة . وهو التهمة بال دليل : -١٥
 

 التجسس الحسد الظن

 اثنى عشر ركعة أربع ركعات ركعتان عدد ركعات السنن الرواتب : -١٦

يجوز له  أربعة أيام فأكثر فإنه:المسافر الذي ينوي اإلقامة -١٧
 القصر 

 ال يقصر الصالة
 يتمها

 يجوز له الجمع

 مع اإلمام:…… تدرك فضيلة الجماعة بإدرك  -١٨
 

 ركعة اإلخيرالتشهد  تكبيرة اإلحرام

واجبة على كل  حكم صالة العيدين :-١٩
 مسلم

 فرض كفاية  سنة مؤكدة

بعد صالة  من أوقات النهي عن صالة التطوع : -٢٠
 العصر

بعد صالة  بعد صالة المغرب 
 العشاء 

                                                        
 
 
 
 
 

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 ١٤٤٣-لث الفصل الدراسي الثا- اإلسالميةمادة الدراسات -الصف األول متوسط -اختبار نهاية الفصل
 -٣عدد األوراق   -٣عدد األسئلة -الزمن :ساعتان

١ 



 

 السؤال  الثاني:                                                      
    
 

 درجات( ٥) زاوجي بين الموضوع و اآلية المناسبة : - أ
 
 شؤم المعصية .-١
 شروط قبول العبادة. -٢
 مفاتيح الغيب .-٣
 صفات القرآن الكريم .-٤
 ثمرات صلة الرحم .-٥
 
 

 الموضوع المناسب  اآلية الكريمة 

  .ومن يؤمن باهلل ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته()-١

  من أراد أن يبسط له في رزقه و ينسأ له في أثره(.)-٢

  .ظهر الفساد في البر و البحر() -٣

  إن هللا عنده علم الساعة وينزل الغيث(.)-٤

  ن(.هدى ورحمة للمحسني)-٥

   
 
 

 درجات( ٥: )  صفتها الخاصةزواجي بين كل صالة و  - ب
 
 

 (         صالة االستسقاء -  صالة الكسوف - صالة الميت  -   صالة المسافر  –صالة الجماعة ) 
 

يجوز قصر الرباعية  
 والجمع 

 

أربع تكبيرات وتسلمية 
 واحدة

يسن قلب الرداء 
 بعدها 

لها ركوعان في كل 
 ركعة 

لها سبع و عشرون 
 درجة 

 
 
 
 

    

                                         
 
 
 
 
 
 
 

٢ 

١٠ 

  درجات



 
 
 
 

 السؤال الثالث:                                                
 

 درجات(.        ٥ضعي المصطلح المناسب أمام المعني المناسب :)  - أ
 
 

 التطوع   الوعظ  التحسس الغلو   الصماء

   
 
 

 المعنى  المصطلح

 االستماع لحديث قوم دون علمهم . -———         

 القول المقرون بالترغيب و الترهيب . 

 التقرب هلل بأمور غير واجبة شرعا. 

 جعل الرداء على إحدى الكتفين دون إزار.           

 مجاوزة الحد. 

 

 

 درجات( ٥مثلي للمسائل التالية )مثال واحد فقط( : ) - ب
 

 المثال المسألة 

  .مستحبات يوم الجمعة -١

  صور صلة الرحم .-٢

  األعذار التي تبيح الجمع بين صالتين.-٣

  صور أذيه الجار .-٤

  الغلو في األنبياء.-٥

 

٣ 
 انتهت األسئلة 

 ١٠ 

 درجات


